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om ändring av lagen om utkomststöd

Utfärdad i Helsingfors den 26 juni 2015

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 5 c och 5 d §,
sådana de lyder, 5 c § i lagarna 1555/2009 och 1390/2010 och 5 d § i lagarna 1218/2005 och

1555/2009,
ändras 4, 5 a, 5 b, 7 a och 7 b §, 7 c § 1 mom., 10 § 2 mom., 14, 14 a och 14 b §, 17 § 1 och

2 mom., 20, 23 och 24 § samt rubriken för 26 § och 26 § 1 mom.,
av dem 5 a och 5 b § sådana de lyder i lag 1555/2009, 7 a och 7 b § samt 7 c § 1 mom.

sådana de lyder i lagarna 1218/2005 och 64/2006, 14 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
1202/2007, 14 a § sådan den lyder i lag 1202/2007, 14 b § sådan den lyder i lag 597/2013, 17 §
1 mom. sådant det lyder i lag 49/2005 samt 24 § sådan den lyder i lagarna 1555/2009 och
1312/2014, samt

fogas till lagen nya 14 c—14 h och 17 a §, till 18 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya
18 a—18 c § som följer:

4 §

Verkställighet

Den allmänna ledningen, styrningen och
utvecklingen av utkomststödsverksamheten
hör till social- och hälsovårdsministeriets
uppgifter.

I en kommun sköts uppgifterna enligt denna
lag av ett sådant av kommunen utsett kollegi-
alt organ (det kommunala organet) som avses
i 6 § i socialvårdslagen (710/1982). I fråga om
det grundläggande utkomststöd som avses i
7 § i denna lag sköts dock uppgifterna enligt
denna lag av Folkpensionsanstalten.

Kommunen och Folkpensionsanstalten ska
samarbeta för att förverkliga syftet med ut-
komststödet. Folkpensionsanstalten ska vid
behov ge den som ansöker om grundläggande

utkomststöd handledning och rådgivning om
hur man ansöker om kommunens social-
vårdstjänster. Bestämmelser om Folkpen-
sionsanstaltens skyldighet att handleda och
agera och att bedriva sektorsövergripande
samarbete och om den klientplan som ska
utarbetas i kommunen finns i 35, 39 och 41 §
i socialvårdslagen (1301/2014).

5 a §

Förskott som ska betalas till
Folkpensionsanstalten för att täcka det

grundläggande utkomststödet samt
fastställande och betalning av förskott

För att trygga Folkpensionsanstaltens be-
talningsberedskap betalar staten månatligen
till Folkpensionsanstalten förskott för det
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grundläggande utkomststödet till den i 12 d §
i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)
avsedda allmänna fonden för social trygghet.

Det förskott som behövs för utbetalningen
av det grundläggande utkomststödet betalas
så att minst en sjättedel av det årliga förskot-
tets belopp betalas till Folkpensionsanstalten
i januari, och därefter betalas det återstående
beloppet i månatliga, jämnstora poster. Om
det behövs för att trygga finansieringen och
en tillräcklig betalningsberedskap eller om
det årliga förskottet väsentligen ändras, kan
förskottet genom beslut av social- och hälso-
vårdsministeriet periodiseras på ett sätt som
avviker från vad som föreskrivs ovan.

Det sammanlagda beloppet av det inneva-
rande årets förskott ska omedelbart justeras,
om förskottsgrunderna förändrats väsentligt.

Förskotten ska betalas den första vardagen
i varje månad.

5 b §

Kommunens finansieringsandel av kostna-
derna för det grundläggande utkomststödet

Kommunens finansieringsandel av kostna-
derna för det grundläggande utkomststödet är
50 procent.

Kommunens finansieringsandel beaktas
genom en motsvarande minskning av den
statsandel för basservice som ska betalas till
kommunen. Bestämmelser om förfarandet för
minskning av statsandelen finns i 34 b § i
lagen om statsandel för kommunal basser-
vice.

7 a §

Grunddel

Till de utgifter som täcks med grunddelen
hör utgifter för kost och kläder, smärre hälso-
och sjukvårdsutgifter samt utgifter som beror
på personlig hygien och hemmets hygien,
användning av lokaltrafik, prenumeration på
dagstidning, användning av telefon och data-
kommunikation och hobby- och rekreations-
verksamhet samt andra motsvarande utgifter
som hänför sig till en persons och familjs
dagliga uppehälle.

7 b §

Övriga grundutgifter

Utöver de utgifter som täcks med grundde-
len beaktas följande utgifter till behövligt
belopp som övriga grundutgifter:

1) boendeutgifter som avses i 9 § i lagen
om allmänt bostadsbidrag (938/2014), nöd-
vändiga underhållsutgifter för andra ägarbo-
städer än ägarbostäder i bolagsform samt
nödvändiga utgifter som hänför sig till in-
flyttning i en bostad,

2) utgifter för användning av hushållselek-
tricitet,

3) hemförsäkringspremier,
4) andra hälso- och sjukvårdsutgifter än

de som ingår i grunddelen,
5) utgifter för barndagvård samt utgifter

för morgon- och eftermiddagsverksamhet för
skolelever,

6) utgifter som en förälder som inte bor i
samma hushåll som sitt barn orsakas av att
träffa barnet, till den del de grundar sig på ett
avtal som har bekräftats av det kommunala
organet eller på ett domstolsbeslut,

7) utgifter för anskaffning av en nödvän-
dig identitetshandling, uppehållshandling el-
ler resehandling.

Om boendeutgifterna för den som ansöker
om utkomststöd överskrider ett belopp som
på det sätt som avses i 1 mom. 1 punkten.
kan anses vara behövligt, ska sökanden anvi-
sas att skaffa en förmånligare bostad. Dess-
utom ska sökanden anvisas att ta kontakt med
kommunen för att reda ut bostadsfrågan. Sö-
kanden ska för att skaffa sig en förmånligare
bostad ges en tillräcklig tidsfrist som beaktar
hans eller hennes faktiska behov. Folkpen-
sionsanstalten ska under denna tid beakta
stödmottagarens boendeutgifter till deras
fulla belopp. Detta moment gäller inte en
sådan sökande av utkomststöd som redan ti-
digare i fråga om samma bostadsbehov har
fått en anvisning och en tidsfrist för skaf-
fande av en förmånligare bostad.

Om sökanden inte har någon reell möjlig-
het att på sin bostadsort skaffa en bostad som
avses i 2 mom., kan boendeutgifterna beaktas
till sitt fulla belopp även efter den utsatta
tidsfristen.
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7 c §

Kompletterande utkomststöd

Då kompletterande utkomststöd beviljas
beaktas i behövlig utsträckning särskilda ut-
gifter som omfattar

1) andra utgifter på grund av boende än de
som avses i 7 b §, samt

2) utgifter som på grund av en persons
eller familjs särskilda behov eller förhållan-
den ansetts behövliga för tryggande av för-
sörjningen eller främjande av förmågan att
klara sig på egen hand.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Sänkt grunddel

— — — — — — — — — — — — —
I samband med sänkningen av grunddelen

ska det alltid, om möjligt tillsammans med
den som ansöker om utkomststöd och vid
behov i samarbete med arbets- och närings-
myndigheterna och andra myndigheter, upp-
rättas en handlingsplan för att hjälpa klienten
att klara sig på egen hand. Folkpensionsan-
stalten ska informera sökanden om kommu-
nens skyldighet att upprätta en plan och hän-
visa sökanden till kommunens socialväsende
för att som klient få planen upprättad. Folk-
pensionsanstalten ska också omedelbart sända
beslutet om sänkt grunddel till kommunens
socialväsende för kännedom och meddela sö-
kanden att beslutet sänts till kommunen.
— — — — — — — — — — — — —

3 kap.

Förfarandet beträffande
utkomststödsärenden

14 §

Ansökan om utkomststöd

Ansökan om utkomststöd görs hos Folkpen-
sionsanstalten, som utifrån ansökan ska fatta
ett beslut om grundläggande utkomststöd. Be-
stämmelser om överföring av ansökan till
kommunen för behandling finns i 14 d §.

Ansökan om kompletterande eller förebyg-

gande utkomststöd görs hos det kommunala
organet, om sökanden har meddelats ett be-
slut om grundläggande utkomststöd för den
tid som ansökan gäller.

14 a §

Beviljande av utkomststöd

Grundläggande utkomststöd beviljas av
Folkpensionsanstalten på ansökan till en sö-
kande eller en familj som vistas i Finland. Vid
utbetalningen av grundläggande utkomststöd
ska Folkpensionsanstalten rikta kostnaderna
till den kommun inom vilken sökanden eller
familjen stadigvarande vistas. Om sökanden
eller familjen vistas mer än tillfälligt i flera än
en kommun, ska kostnaderna riktas till den
kommun inom vilken sökandens eller famil-
jens vistelse har föranlett de utgifter som ska
beaktas i det grundläggande utkomststödet.
Kostnaderna för grundläggande utkomststöd
som har beviljats som brådskande riktas till
den kommun där sökanden eller familjen vis-
tas då ansökan görs.

Kompletterande och förebyggande ut-
komststöd beviljas på ansökan av det kom-
munala organet i den kommun inom vilken
sökanden eller familjen stadigvarande vistas.
Om sökanden eller familjen vistas mer än
tillfälligt i flera än en kommun, beviljas kom-
pletterande utkomststöd av det kommunala
organet i den kommun inom vilken sökan-
dens eller familjens vistelse har föranlett ut-
gifterna. Om behovet av utkomststöd som
avses i detta moment är brådskande, beviljas
utkomststödet av det kommunala organet i
den kommun där familjen eller personen vis-
tas då ansökan görs.

Ett utkomststödsärende ska behandlas så
att sökandens eller familjens rätt till nödvän-
dig försörjning och omsorg inte äventyras.

Ett beslut om att utkomststöd beviljas ska
verkställas utan dröjsmål.

14 b §

Behandlingen av brådskande
utkomststödsärenden

I brådskande fall ska beslutet om utkomst-
stöd fattas på basis av de tillgängliga uppgif-
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terna samma eller senast följande vardag ef-
ter det att ansökan inkommit.

14 c §

Behandlingen av utkomststödsärenden
i andra än brådskande fall

I andra än brådskande fall ska beslutet om
utkomststöd fattas utan dröjsmål, dock senast
den sjunde vardagen efter det att ansökan
inkommit.

Vid beviljande av grundläggande utkomst-
stöd ska beslutet, när ansökan avser månaden
efter ansökningstidpunkten, trots det som fö-
reskrivs i 1 mom. fattas och verkställas senast
den första vardagen i den månaden, om det
då har förflutit mer än sju vardagar från den
tidpunkt då ansökan inkom. Om ansökan av-
ser en senare tidsperiod än den månad som
följer efter ansökningstidpunkten, ska beslu-
tet fattas och verkställas senast den första
vardagen under den tidsperiod som avses i
ansökan.

Om ansökan är bristfällig, ska klienten se-
nast den sjunde vardagen efter det att ansö-
kan inkommit ges eller sändas en specifice-
rad uppmaning att komplettera ansökan inom
utsatt tid. Beslutet om utkomststöd ska fattas
utan dröjsmål, dock senast den sjunde varda-
gen efter det att den kompletterade ansökan
har inkommit. Om klienten inte inom utsatt
tid har kompletterat sin ansökan eller uppgett
en godtagbar orsak till att kompletteringen
försenats, fattas beslutet utan dröjsmål på
basis av de tillgängliga uppgifterna, dock se-
nast den sjunde vardagen efter det att tidsfris-
ten gått ut. Med klientens samtycke kan be-
slutet fattas på basis av de tillgängliga upp-
gifterna innan den utsatta tiden har gått ut.

14 d §

Överföring av ett ärende som gäller
utkomststöd från Folkpensionsanstalten

till kommunen

Till den del som sökanden i sin ansökan
uppger sådana utgifter som inte kan beaktas
vid beslut om i 7 § avsett grundläggande
utkomststöd ska Folkpensionsanstalten, efter
att utifrån ansökan ha fattat ett beslut om

grundläggande utkomststöd, utan dröjsmål
sända ansökan till den kommun som är behö-
rig i ärendet.

Folkpensionsanstalten ska, vid behov i
samarbete med kommunen i fråga, bedöma
om klientens behov av kompletterande eller
förebyggande stöd är brådskande. Om beho-
vet av stöd bedöms vara brådskande, ska
Folkpensionsanstalten behandla ansökan som
brådskande också i fråga om det grundläg-
gande utkomststödet.

14 e §

En utkomststödsklients rätt till personligt
samtal

En utkomststödsklient ska ges tillfälle till
ett personligt samtal med en socialarbetare
eller socialhandledare i kommunen eller, när
det gäller beviljande av grundläggande ut-
komststöd, med en tjänsteman vid Folkpen-
sionsanstalten senast den sjunde vardagen ef-
ter det att klienten har begärt detta av kom-
munen eller, när ärendet gäller grundläg-
gande utkomststöd, av Folkpensionsanstal-
ten. När kommunen eller Folkpensionsanstal-
ten behandlar ett ärende som gäller
utkomststöd ska den meddela utkomststödsk-
lienten om rätten till personligt samtal och
vid behov ge klienten handledning i hur rät-
ten utövas.

14 f §

Uppföljning av att tidsfristerna iakttas

Institutet för hälsa och välfärd ska av kom-
munerna, samkommunerna och Folkpen-
sionsanstalten två gånger per kalenderår be-
gära de uppgifter som är nödvändiga för upp-
följningen av att de tidsfrister som föreskrivs
i 14 b, 14 c och 14 e § iakttas. Av kommu-
nerna och samkommunerna ska också begä-
ras de uppgifter som är nödvändiga för över-
vakningen av att tidsfristerna iakttas. Uppgif-
terna får inte innehålla enskilda personers
identifieringsuppgifter.

Kommunerna, samkommunerna och Folk-
pensionsanstalten ska avgiftsfritt lämna de
uppgifter som avses i 1 mom. till Institutet
för hälsa och välfärd.
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Institutet för hälsa och välfärd ska lämna
de i 1 mom. avsedda uppgifter som gäller
kommuner och samkommuner vidare till
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården för dess riksomfattande styr-
nings- och tillsynsuppgift.

14 g §

Folkpensionsanstaltens skyldighet att lämna
uppgifter som är nödvändiga för

framställande av statistik till Institutet
för hälsa och välfärd

Folkpensionsanstalten är skyldig att på be-
gäran av Institutet för hälsa och välfärd ge
institutet sådana uppgifter om sin verksamhet
i fråga om utkomststöd enligt denna lag som
är nödvändiga för framställande av statistik
och som inte innehåller enskilda personers
identifieringsuppgifter.

Dessutom är Folkpensionsanstalten trots
sekretessbestämmelserna skyldig att på begä-
ran av Institutet för hälsa och välfärd årligen
ge institutet sådana uppgifter om personer
och familjer som har fått utkomststöd från
Folkpensionsanstalten med stöd av denna lag
och som är nödvändiga för framställande av
statistik och som gäller familjens storlek och
struktur, stödets belopp och varaktighet samt
faktorerna bakom behovet av stöd. I fråga om
en person som har fått utkomststöd lämnas
personbeteckningen som identifieringsupp-
gift, om det är nödvändigt för framställande
av statistik. Med en person som har fått ut-
komststöd avses i denna paragraf den på vars
ansökan utkomststöd beviljats samt perso-
nens make eller den som lever tillsammans
med personen under äktenskapsliknande för-
hållanden.

Vad som i lagen om statistikväsendet vid
forsknings- och utvecklingscentralen för so-
cial- och hälsovården (409/2001) föreskrivs
om de uppgifter som samlas in med stöd av
den lagen tillämpas även på uppgifter som
har lämnats med stöd av denna paragraf. Vad
som i lagen om statistikväsendet vid forsk-
nings- och utvecklingscentralen för social-
och hälsovården föreskrivs om uppgifter som
samlas in med stöd av 2 § 2 och 3 mom. i den
lagen tillämpas även på uppgifter som läm-
nats med stöd av 2 mom. i denna paragraf.

14 h §

Folkpensionsanstaltens rätt att lämna uppgif-
ter som är nödvändiga för framställande av
statistik till Institutet för hälsa och välfärd

med hjälp av en teknisk anslutning

Folkpensionsanstalten har rätt att lämna i
14 g § avsedda uppgifter som är nödvändiga
för framställande av statistik till Institutet för
hälsa och välfärd med hjälp av en teknisk
anslutning oberoende av klientens samtycke.
Folkpensionsanstalten ska på förhand infor-
mera klienten om denna möjlighet.

Innan den tekniska anslutningen öppnas
ska Institutet för hälsa och välfärd lägga fram
utredning för Folkpensionsanstalten om att
uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

17 §

Skyldighet att lämna uppgifter och
anmälningsskyldighet

Den som ansöker om utkomststöd, de som
är medlemmar av sökandens familj och den
som är skyldig att försörja sökanden samt vid
behov deras vårdnadshavare och intressebe-
vakare ska för beviljande av grundläggande
utkomststöd lämna Folkpensionsanstalten
och för beviljande av kompletterande och
förebyggande utkomststöd lämna det kom-
munala organet alla tillgängliga nödvändiga
uppgifter som inverkar på utkomststödet. På
lämnandet av uppgifter tillämpas bestämmel-
serna i 11—13 § i lagen om klientens ställ-
ning och rättigheter inom socialvården
(812/2000).

Mottagaren av utkomststöd ska omedelbart
underrätta Folkpensionsanstalten och det
kommunala organet om förändringar som
sker i de uppgifter som avses i 1 mom.
— — — — — — — — — — — — —

17 a §

Utbyte av sekretessbelagda uppgifter mellan
Folkpensionsanstalten och kommunen

Folkpensionsanstalten har trots sekretess-
bestämmelserna rätt att av en kommunal so-
cialvårdsmyndighet på begäran avgiftsfritt få
uppgifter och utredningar som finns hos den

5815/2015



kommunala socialvårdsmyndigheten och som
är nödvändiga för behandlingen och avgöran-
det av ett utkomststödsärende som handläggs
vid Folkpensionsanstalten.

På en kommunal socialvårdsmyndighets
rätt att av Folkpensionsanstalten på begäran
få de uppgifter som är nödvändiga för sköt-
seln av socialvårdsmyndighetens uppgifter
enligt denna lag tillämpas 20 § 1 mom. i
lagen om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården. Folkpensionsanstalten ska
dock lämna uppgifterna på eget initiativ, när
den har handlingsskyldighet gentemot kom-
munen enligt 10 § 2 mom. samt 14 och
14 d § i denna lag.

18 §

Justering av utkomststödet

— — — — — — — — — — — — —
Folkpensionsanstalten får justera det

grundläggande utkomststödets belopp utan
att stödmottagaren har meddelat att det skett
förändringar i förhållandena eller behovet av
stöd. Bestämmelser som gäller hörande av
stödmottagaren finns i 34 § i förvaltningsla-
gen (434/2003).

18 a §

Skyldighet att lämna Folkpensionsanstalten
sekretessbelagda uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 17 a § finns
det i 20 § i lagen om klientens ställning och
rättigheter inom socialvården bestämmelser
som gäller Folkpensionsantaltens rätt att få
sekretessbelagda uppgifter som är nödvän-
diga för skötseln av dess utkomststödsuppgif-
ter enligt denna lag.

18 b §

Lämnande av uppgifter med hjälp av
en teknisk anslutning

Folkpensionsanstalten har rätt att av en
kommunal socialvårdsmyndighet och av
skattemyndigheterna få i 17 a och 18 a §
avsedda sekretessbelagda personuppgifter
som finns i deras personregister med hjälp av
en teknisk anslutning oberoende av klientens

samtycke, om det är nödvändigt för behand-
lingen av ett utkomststödsärende som avses i
denna lag. Folkpensionsanstalten ska på för-
hand informera klienten om denna möjlighet.

Innan den tekniska anslutningen öppnas
ska den myndighet som begär uppgifter lägga
fram en utredning om att uppgifterna skyddas
på behörigt sätt.

Bestämmelser som gäller en kommunal so-
cialvårdsmyndighets rätt att av Folkpensions-
anstalten och skattemyndigheterna få person-
uppgifter som motsvarar de i 1 mom. avsedda
uppgifterna med hjälp av en teknisk anslut-
ning finns i 21 § i lagen om klientens ställ-
ning och rättigheter inom socialvården.

18 c §

Användning av uppgifter som fåtts för andra
förmåner

När Folkpensionsanstalten behandlar ut-
komststöd enligt denna lag har den rätt att i
enskilda fall använda uppgifter som den har
fått för andra uppdrag som den ska sköta
enligt lag, om uppgifterna är nödvändiga för
skötseln av uppgifter som avses i denna lag
och Folkpensionsanstalten också annars
skulle ha rätt att få uppgifterna i fråga med
stöd av denna lag.

20 §

Grunderna för återkrav

När Folkpensionsanstalten eller det kom-
munala organet fattar beslut om att bevilja
utkomststöd kan de samtidigt bestämma att
utkomststödet eller någon del av det ska åter-
krävas av

1) stödmottagaren, om han eller hon har
inkomster eller tillgångar eller har rätt till en
förmån som tryggar hans eller hennes uppe-
hälle, men inkomsterna, tillgångarna eller
förmånen inte står till hans eller hennes för-
fogande eller av annat skäl inte kan användas
av honom eller henne då stöd beviljas,

2) stödmottagaren, om han eller hon upp-
såtligen har försummat skyldigheten att dra
försorg om sitt uppehälle,

3) stödmottagaren, om stödet har beviljats
till följd av deltagande i strejk, dock endast i

6 815/2015



fråga om stöd som betalats till den som själv
deltagit i strejken, samt

4) den gentemot stödmottagaren försörj-
ningspliktige, om han eller hon uppsåtligen
har försummat sin försörjningsplikt.

Har beviljandet av stöd grundat sig på
vilseledande uppgifter som lämnats uppsåtli-
gen eller på uppsåtlig försummelse av anmäl-
ningsskyldigheten enligt 17 §, kan Folkpen-
sionsanstalten eller kommunen, till den del
beviljandet av stöd av denna orsak har grun-
dat sig på felaktiga uppgifter, återkräva stödet
av den som lämnat uppgifterna eller försum-
mat anmälningsskyldigheten.

23 §

Uttagande och kvittning ur emotsedd förmån

Har utkomststöd helt eller delvis beviljats
som ett förskott på emotsedda pensioner, un-
derhållsbidrag, understöd eller andra fortlö-
pande eller som engångsbelopp inflytande in-
komster, ersättningar eller fordringar, kan det
kommunala organet, trots bestämmelser i an-
nan lag, ta ut och lyfta inkomster, ersätt-
ningar eller fordringar som hänför sig till den
tid för vilken stöd har betalats i förskott och
kvitta stödet mot dem. Det kommunala orga-
net ska omedelbart betala stödmottagaren de
medel som återstår efter att utkomststödet har
kvittats.

Har det kommunala organet minst två
veckor före betalningsdagen meddelat den
som betalar inkomster, ersättningar eller
fordringar enligt 1 mom. att betalning inte får
göras till stödmottagaren själv, har betal-
ningen laglig verkan endast om den görs till
det kommunala organet.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om det
kommunala organet tillämpas också på Folk-
pensionsanstalten när den beviljar och betalar
grundläggande utkomststöd. Om både Folk-
pensionsanstalten och det kommunala orga-
net kräver betalning ur samma inkomst eller
fordran, ska inkomsterna eller fordringarna
först betalas till Folkpensionsanstalten. Folk-
pensionsanstalten ska betala det kommunala
organet de medel som återstår efter det att det
grundläggande utkomststödet har kvittats.

24 §

Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i ett
i denna lag avsett beslut som fattats inom det
kommunala socialväsendet finns i 6 kap. i
socialvårdslagen (1301/2014).

Omprövning av ett i denna lag avsett be-
slut av Folkpensionsanstalten får begäras hos
Folkpensionsanstalten på det sätt som anges i
förvaltningslagen. Ett beslut som har medde-
lats med anledning av begäran om ompröv-
ning får överklagas genom besvär hos för-
valtningsdomstolen på det sätt som anges i
förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvä-
ren får under besvärstiden också lämnas till
Folkpensionsanstalten, som ska skicka besvä-
ren till förvaltningsdomstolen tillsammans
med sitt eget utlåtande.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. får
förvaltningsdomstolens beslut överklagas ge-
nom besvär endast om högsta förvaltnings-
domstolen beviljar besvärstillstånd. Tillstånd
kan beviljas endast om det för tillämpningen
av lagen i andra liknande fall eller för enhet-
lig rättspraxis är viktigt att ärendet behandlas
av högsta förvaltningsdomstolen.

26 §

Förbud mot utmätning, överföring och
kvittning

Utkomststöd får inte mätas ut eller använ-
das för kvittning.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På en utkomststödsansökan som avser ti-

den före denna lags ikraftträdande tillämpas
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det.

På basis av en ansökan som har gjorts före
denna lags ikraftträdande kan kommunen
dock fatta ett beslut om beviljande av ut-
komststöd som gäller till och med den 31
mars 2017. Kommunen ansvarar enligt sitt
beslut för utbetalningen av stöd och för öv-
riga åtgärder i samband med detta. Till kom-
munen betalas en statsandel motsvarande 50
procent av de utgifter för grundläggande ut-
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komststöd som uppkommer på grund av
kommunens beslut. För betalningen av stats-
andelen ska kommunen senast den 31 maj
2017 meddela regionförvaltningsverket upp-
gifter om de utgifter för grundläggande ut-
komststöd som kommunen har orsakats un-
der 2017. Regionförvaltningsverket ska uti-
från kommunens utredning fatta beslut om
den statsandel som ska betalas för kostna-
derna för utkomststödet och betala statsande-
len senast tre månader från det att utred-
ningen kommit in. Regionförvaltningsverket
ska före utgången av oktober meddela Folk-

pensionsanstalten och finansministeriet be-
loppet av det utkomststöd som betalats av
varje kommun.

På återkrav av utkomststöd som betalats
enligt beslut som fattats före ikraftträdandet
av denna lag tillämpas de bestämmelser som
gällde vid ikraftträdandet.

Om det mot samma inkomst eller fordran
riktas betalningskrav som har uppstått före
denna lags ikraftträdande och betalningskrav
som har uppstått eller denna lags ikraftträ-
dande, ska fordringarna betalas i den ordning
som de uppkom, med början från den äldsta.

Helsingfors den 26 juni 2015

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
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